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X – Vločkovače
X – Flocculant products
• Bazénová chemie – X vločkovače

• Chemical products – X flocculant products

V bazénové vodě neustále vznikají jemná zakalení, která se neusazují na
dně bazénu ani ve filtračním zařízení, ale volně se vznášejí ve vodě.
Vločkovací prostředky spojí mikročástice těchto zakalení do jemných
filtrovatelných vloček. Vločky usazené ve filtru se při proplachu filtrace
snadno odstraní. Důsledkem zvločkování veškerých mikroskopických
nečistot je voda v bazénu zářivá a křišťálově jasná.

Turbidity is constantly formed in the pool water and is not settled at
the bottom of the swimming pool or in the filter device, but float freely
in the water. Flocculation collects microparticles of turbidity together
into fine filterable flakes. Collected flakes in the filter can be easily
removed during backwash of the filtration. The result of the floculation
leads to bright and crystal clear water.

• Floccer prášek

• Floccer powder

Flokulant (zvločkovač) – Floccer
prášek.
Floccer, lehce rozpustný prášek
určený k odstranění drobných
nečistot a kalů.

Flocculant (curdling of tiny
impurities into flakes) – Floccer
powder easy dissolving powder
used to dispose of tiny impurities
and clowds.

Floccer prášek | Floccer powder

cena Kč

911260100

C

Floccer prášek 1 kg, flokulační přípravek
Floccer powder 1 kg, Flocculant

911260300

C

911260500

1,00

133,-

Floccer prášek 3 kg, flokulační přípravek
Floccer powder 3 kg, Flocculant

2,50

381,-

C

Floccer prášek 5 kg, flokulační přípravek
Floccer powder 5 kg, Flocculant

5,00

607,-

911261000

C

Floccer prášek 10 kg, flokulační přípravek
Floccer powder 10 kg, Flocculant

10,00

1 018,-

91126350T

C

Floccer Flockfix 35 l tekutý, flokulační přípravek
Floccer Flockfix 35 l liquid, Flocculant

35,00

1 234,-

• Flokulant – kartuše

• Flocculant – cartouche

Flokulant (zvločkovač) – kartuše,
125 g tablety v textilním sáčku.
Tento flokulační přípravek je
určen ke zvločkování drobných
nečistot a kalů v bazénu.
Nepoužívat u bazénů
s kartušovou filtrací.

Flocculant (curdling of tiny
impurities into flakes) –
cartouche, 125 g tablets in
textile bag. Flocculating agent
for clarification of swimming pool
water. It curdles tiny impurities
and cloudy water into flakes. Do
not use with cartridge filtration.
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Flokulant – kartuše | Flocculant – cartouche
911270100

C

Flokulační kartuše 8 ks x 125 g
Flocculant tablets 8 pcs x 125 g

• Multiflock

• Multiflock

Vločkovací tablety 150 g
s integrovaným stabilizátorem
tvrdosti vody a vázající kovy.
Vhodný pro všechny bazény
s pískovou filtrací.

Flocking tablets 150 g with
integrated water hardness
stabilisation and metal bond.
Suitable for all pools equiped
with sand filtration.

cena Kč
12

1,00

Multiflock | Multiflock
911270200

B
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• Flock block

• Flock block

Gelový blok je výrobek pracující
na principu vločkovače určený
k vyvločkování nečistot z bazénu.
Působením obsaženého gelu
dochází k rychlému zvětšování
objemu jemných nečistot do
velkých vloček. Používat pouze
u bazénů vybavených pískovou
filtrací.

The gel block functions like a
flocking agent. When the gel
dissolves, the smallest dirt
particles bind to from large
flakes which the sand filter then
takes up. Please note: only use
with sand filters.

1,00

Flock block | Flock block
9112701001

260

C

Flock block – gelová tableta 90 g
Flock block – gel tablets 90 g

0,90

€

329,-

cena Kč
1

€

340,-

cena Kč

Multiflock 1 kg
Multiflock 1 kg

€

134,-

€

